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وز�رة �سئون �ل�سباب و�لريا�سة
 قر�ر رقم )2( ل�سنة 2018 

 يف �ساأن �لالئحة �لنموذجية للنظام �الأ�سا�سي للمر�كز و�لهيئات �ل�سبابية 
�خلا�سعة الإ�سر�ف وز�رة �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1983 ب�شاأن تعديل املر�شوم الأمريي رقم )2( 
ل باملر�شوم بقانون رقم )33( ل�شنة 2010،  ل�شنة 1975 باإن�شاء جمل�س اأعلى لل�شباب والريا�شة، املعدَّ

وعلى قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب 
والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2015 باإلغاء املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2015 بتعيني وزير ل�شئون ال�شباب والريا�شة،
وعلى املر�شوم رقم )70( ل�شنة 2015 بتنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وعلى القرار  رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قيد الأندية الريا�شية واملراكز ال�شبابية 
اخلا�شعة لوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

قرر �الآتي:
�ملادة �الأولى

والهيئات  للمراكز  الأ�شا�شي  للنظام  منوذجية  كالئحة  القرار  لهذا  املرافقة  الالئحة  ُتعتَمد 
ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية 
اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  العاملة يف  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989،
ال�شابقة ال�شرت�شاد بهذه الالئحة عند  الفقرة  اإليها يف  امل�شار  ال�شبابية  وعلى املراكز والهيئات 

ع اأنظمتها الأ�شا�شية. و�شْ
�ملادة �لثانية

وتوفيق  نظامها  تعديل  الالئحة  بهذه  العمل  وقت  القائمة  ال�شبابية  والهيئات  املراكز  على  يجب 
اأو�شاعها وطلب ت�شجيلها ِوْفقًا ِلـما وارد  بهذه الالئحة من اأحكام، وذلك خالل �شنة من تاريخ العمل 

فٍّ لها. بها واإل اأ�شدر الوزير قراره بحلِّها وتعيني ُم�شَ
اأخرى  مدد  اأو  ملدة  املهلة  هذه  َمدُّ  املخت�شة،  الإدارة  اقرتاح  على  بناًء  الوزير  من  بقرار  ويجوز 

مماثلة. 
�ملادة �لثالثة

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.                                                   

وزير �سئون �ل�سباب و�لريا�سة
ه�سام بن حممد �جلودر

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الأولى 1439هـ
الـمــوافــــــــق: 25 يــنـــايــــــــــــــر 2018م
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�لالئحة �لنموذجية للنظام �الأ�سا�سي للمر�كز و�لهيئات �ل�سبابية

�لباب �الأول
تاأ�سي�س �ملركز وتعريفه و�لع�سوية و�أنو�عها و�سروطها و�أحكامها

�لف�سل �الأول
)�لتعريفات وتاأ�سي�س �ملركز، وتعريفه، و�أهد�فه، و�إ�سهاره(

مادة -1-
يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن ُكلٍّ منها، ما 

مل يقت�س ال�شياق خالف ذلك:
�لمملكة: مملكة البحرين.

�لوز�رة: وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة 
�لوزير: وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

�الإد�رة �لمخت�س���ة: الإدارة المخت�شـــة بالمراكـــز ال�شبابيـــة اأو الهيئات ال�شبابية بـــوزارة �شئون 
ال�شباب والريا�شة.

�لجمعية �لعمومية: الجمعية العمومية للمركز ال�شبابي اأو الهيئات ال�شبابية ح�شب الأحوال.
مجل�س �الإد�رة: مجل�س اإدارة المركز ال�شبابي اأو الهيئة ال�شبابية ح�شب الأحوال.

�لمر�كز �لتخ�س�س���ية: مراكز تخ�ش�شية تابعة لوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة وت�شرف عليها، 
�شواء كانت �شمن هيكلها التنظيمي اأم ل، ولي�س لها جمعية عمومية، وت�شري عليها ن�شو�س هذه 

الالئحة بما ل يتعار�س مع اأهدافها والغر�س من اإن�شائها.
�لمر�ك���ز �لنموذجية: مراكز �شبابيـــة لتقديم خدمات �شبابية تربوية اجتماعية ثقافية وريا�شية 
ز جغرافي معيَّن، ُتن�شاأ وُيعيَّن لها مدير اأو مجل�س اإدارة  لكافة ال�شباب في المملكة دون التقيد بحيِّ
بقـــرار من الوزير، وت�شـــري عليها ن�شو�س هذه الالئحة بما ل يتعار�س مـــع طبيعتها اأو اأهدافها 

والغر�س من اإن�شائها.

مادة -2 -
........................................ ومقره  ..................... مركز �شباب  تاأ�ش�س يف عام 
منطقة .......................................، وقد مت ت�شجيله بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة برقم 
............. بتاريخ .........طبقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 ب�شاأن اجلمعيات 
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اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة  والهيئات  الجتماعية  والأندية 
وتعديالته.

وتثُبت ال�شخ�شية العتبارية للمركز من تاريخ ن�ْشر ت�شجيله يف اجلريدة الر�شمية.

مادة - 3 -
مركز ال�شباب هيئة اأهلية �شبابية تربوية ذات نفع عام، له �شخ�شية اعتبارية وُي�شِهم يف التنمية 
ال�شاملة للن�سء وال�شباب، وتاأهيلهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وبدنيًا واجتماعيًا واقت�شاديًا، ومتكينهم من 
امل�شاركة ال�شيا�شية الفاعلة؛ با�شتثمار وقت فراغهم يف ممار�شة خمتلف الأن�شطة الثقافية والجتماعية 
نفو�س  يف  البحرينية  الهوية  وتعزيز  والنتماء  املواَطنة  روح  وغْر�س  الوطنية،  وال�شبابية  والريا�شية 
ل امل�شئولية يف اإطار القانون وال�شيا�شة العامة  ال�شباب. وي�شعى لكت�شابهم املهارات التي تكفل لهم حتمُّ

للمملكة.

مادة - 4 -
متوازنة  �شاحلة  تن�شئة  وتن�شئتهم  وال�شباب  الن�سء  اإعداد  اإلى  ال�شبابية  الهيئة  اأو  املركز  يهدف 
على  والعمل  املجالت،  �شتى  يف  واإبداعاتهم  مبتكراتهم  ورعاية  مواهبهم  واكت�شاف  قدراتهم  وتنمية 

حتقيق الأهداف الآتية: 
1 ــ تربية الن�سء وال�شباب تربية متزنة متكاملة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2 ــــــ الإ�شهام في تنمية المجتمع وتطويره من خالل اإ�شراك ال�شباب في البرامج الجتماعية والثقافية 
والترويحية والريا�شية.

ـ اإتاحة الفر�س لل�شباب ل�شغل اأوقات فراغهم لال�شتفادة من طاقاتهم الكامنة بما يعود عليهم بالنفع  3ـ 
والفائدة لخدمة مجتمعهم.

زة لل�شخ�شية البحرينية.  4 - غْر�س واإنماء منظومة القيم المميِّ
5 - تنمية الوعي الثقافي وال�شحي للن�سء وال�شباب. 

6 - تنمية الوعي بدور المراأة في المجتمع وت�شجيع م�شاهمتها وم�شاركتها في كافة البرامج والأن�شطة.
7 - تعظيم ال�شتفادة من اأوقات الفراغ للن�سء وال�شباب وا�شتثمارها ال�شتثمار الأمثل. 

ع اقت�شادي كريم للن�سء وال�شباب.  8 - الم�شاهمة في توفير و�شْ
9 - تفعيل وتعميق الم�شاركة ال�شيا�شية والمجتمعية والتنموية للن�سء وال�شباب.

10 - كفالة حرية التعبير عن الراأي للن�سء وال�شباب ِوْفق الد�شتور والقانون. 
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ل الم�شئوليات.  11 - بناء قدرات الن�سء وال�شباب وتدريبهم على تحمُّ

وملركز ال�شباب اأو الهيئة اأن يتخذا كافة الو�شائل والآليات الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف مبا يتفق 
مع القوانني واللوائح.

مادة - 5 -
والتخطيط  للمملكة  العامة  ال�شيا�شة  اإطار  يف  اخت�شا�شاتهما  ال�شبابية  الهيئة  اأو  املركز  يبا�شر 

الذي ت�شعه الوزارة.

مادة - 6 -
ع املراكز التخ�ش�شية والنموذجية التابعة للوزارة، يجري تاأ�شي�س مركز ال�شباب  مع مراعاة و�شْ
اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  لقانون  ِوْفقا  واإ�شهاره  له  والرتخي�س 
العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر  باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته، وِطْبقًا لأحكام هذا النظام.

مادة - 7 -
اإلى  اإ�ضافة  ال�ضباب  لت�ضجيل مركز  ُي�ضرَتط  التخ�ض�ضية والنموذجية،  ع املراكز  مع مراعاة و�ضْ
العاملة  والهيئات اخلا�ضة  والثقافية  واالأندية االجتماعية  قانون اجلمعيات  باأحكام  الواردة  ال�ضروط 
يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 

وتعديلته توافر ال�ضروط التالية:
اأ. اأن تكـــون المنطقـــة اأو المحافظة الواقع في دائرتها المركز في حاجة لتوفير مركز �شبابي، وللوزارة 

رْف�س طلب الت�شجيل في حال وجود مركز اآخر قريب له.
ب. وج���ود مقر منا�ضب �ضالح لممار�ضة الن�ضاط االإداري واالأن�ضطة الخدمية، و�ضاحة لمزاولة الن�ضاط 

الثقافي والريا�شي. 
ج. اأن يطلـــق علـــى المركز ا�شم المنطقة اأو القرية اأو المحافظة التـــي يمثلها، بعد موافقة الوزارة على 
الت�شمية. ول يجوز للمركز اأن يتخذ ت�شمية اأو �شعارًا يثير اللَّْب�س بينه وبين غيره من المراكز اأو اأيِّ 
كيان اآخر. وُي�شتخَدم هذا ال�شم في كافة مرا�شالت وتعامالت المركز، ول يجوز تغييره اأو تعديله 

بالحْذف اأو ال�شافة اإل باإذن م�شبق من الوزارة.
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مادة - 8 -
م الأوراق الالزمة لإ�شهار املركز اإلى الإدارة املخت�شة بالوزارة، ويجب اأن يكون طلب الإ�شهار  تقدَّ

عًا عليه من رئي�س واأع�شاء اجلمعية التاأ�شي�شية ومرفقًة به ن�شختان من الأوراق الآتية:  موقَّ
1 - نموذج ي�شتمل على ا�شم المركز ومقره و�شعاره وتاريخ التاأ�شي�س. 

ل �شواء بال�شراء اأو التبرع  2 - قرار تخ�شي�س من الجهة الحكومية المالكة لالأر�س اأو عقد ملكية م�شجَّ
اأو التنازل النهائي ل�شالح مركز ال�شباب، اأو عقد اإيجار موثَّق.

3 - توافر عدد من الأع�شاء الموؤ�ش�شين ل يقل عن ع�شرين ع�شوًا.

4 - ك�شـــف باأ�شماء اأع�شاء مجل�س الإدارة المقترح ي�شتمل علـــى: ا�شم الع�شو وجن�شيته وتاريخ ميالده 
له وعنوانه ومهنته، مع اإرفاق �شورة من بطاقة الهوية.   وموؤهَّ

5 - مح�شر اجتماع الجمعية العمومية التاأ�شي�شية. 

6 - قرار من جماعة الموؤ�ش�شين بتفوي�س اأحد اأع�شائها في تقديم اأوراق الإ�شهار. 

7 - النظام الأ�شا�شي للمركز، على اأْن يكون متوافقًا مع هذا النظام.

ده الوزارة، ول ُيَردُّ في اأية حالة من الحالت.  8 - الإي�شال الدالُّ على �شداد ر�ْشم الإ�شهار الذي تحدِّ

مادة - 9 -
يكون ت�شجيل املركز بقيد نظامه الأ�شا�شي يف ال�شجل املعد لذلك يف الوزارة، وُين�َشر ملخ�س نظام 

املركز ورقم القيد يف اجلريدة الر�شمية.
اقرتاح  على  بناًء  اأ�شهر  �شتة  ملدة  للمركز  الأول  الإدارة  جمل�س  بتعيني  الوزير  من  قرار  وي�شُدر 

اجلمعية التاأ�شي�شية.

مادة - 10 -
 ا�شتثناًء من املواد اأرقام )6، 7، 8( من هذه الالئحة، يجوز للوزير بقرار ي�شدر منه اإن�شاء مراكز 
�شبابية منوذجية لتقدمي خدمات �شبابية تربوية اجتماعية وثقافية وريا�شية لكافة ال�شباب يف اململكة 
ف  رِّ ، كما ي�شدر قرار من الوزير بتعيني مدير لها يدير �شوؤونها وُي�شَ ز جغرايف معنيَّ دون التقيُّد بحيِّ
رة ملجل�س الإدارة املن�شو�س عليها يف  اأمورها بالتن�شيق مع الوزارة، وتكون له كافة الخت�شا�شات املقرَّ

هذه الالئحة.



العدد: 3356 – الخميس 8 مارس 2018

25

�لف�سل �لثاين
�أنو�ع �لع�سوية و�سروطها

مادة - 11 -
�أنو�ع �لع�سوية:

1 - ع�شو عامل. 
2 - ع�شو تابع. 

3 - ع�شو منت�شب. 
4 - ع�شو فخري. 

مادة - 12 -
�شروط الع�شوية:   

�لع�س���و �لعام���ل: الع�شو الذي يحق له اأن ي�شترك فـــي المركز، وي�شهم في جميع اأن�شطته ويتمتع 
بكافة الحقوق، ويتحمل جميع االلتزامات على هذه الع�ضوية، وُي�ضتَرط فيه ما ياأتي:

1 - األ تقل �ِشنُّه عن 18 �شنة ميالدية.
2 - اأن يكون محمود ال�شيرة وح�شن ال�شمعة، واأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية.

3 -األ يكون قد �شبق �شدور حكم ق�شائي �شده في جريمة مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة، ما لم يكن قد ُردَّ 
اإليه اعتباره.

ُله اأو اإ�ضقاط ع�ضويته من اإحدى الهيئات العاملة في ميدان ال�ضباب والريا�ضة  4 �� اأال يكون قد �ضبق ف�ضْ
اأو اأية هيئات اأخرى لأ�شباب تتعلق ب�شداد اللتزامات المالية، اأو بح�شن ال�شمعة، ما لم ُتَزل اأ�شباب 

ذلك.
ر بالالئحة المالية للمركز، ولمجل�س الإدارة  5 - اأن ي�شـــدد ر�شم القيد ور�شم ال�شتراك ال�شنوي المقرَّ
اأن يقـــرر اإعفاء الأع�شاء من ال�شباب المتميزين في الأن�شطة الريا�شية اأو الجتماعية اأو الثقافية 

بغر�س ت�شجيعهم على ممار�شة هذه الأن�شطة بالمركز.
6 - اأن ُيقرَّ باللتزام بالنظام الأ�شا�شي ولوائح المركز، والعمل على تحقيق اأهدافه.

�لع�سو �لتابع: 
زوج الع�شو العامل واأبناوؤه الذين ل تتجاوز اأعمارهم ثماين ع�شرة �شنة.

�لع�سو �لمنت�سب: 
وممار�شة  للمركز  انت�شابهم  على  الإدارة  جمل�س  يوافق  والذين  ع�شرة  الثامنة  �شن  دون  الن�سء 
االأن�ضطة املختلفة به. وُينَقل الى �ضجل الع�ضوية العاملة عند بلوغه �ضن الثامنة ع�ضرة ب�ضرط �ضداده 
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رة للع�شوية العاملة، وا�شتيفاء ا�شتمارة الع�شوية اخلا�شة بذلك. الر�شوم املقرَّ
�لع�سو �لفخري: 

اه للمركز من خدمات جليلة،  اأدَّ ِلـما  الع�شو الذي يقرر جمل�س الإدارة قبوله بهذه ال�شفة نظرًا 
وكذلك اأع�شاء جمال�س اإدارة املراكز التي تتبادل مع املركز الع�شوية الفخرية. ويجوز ملجل�س الإدارة 
اأو  الفخري ر�شومًا لاللتحاق  الع�شو  اأهاًل لذلك. ول ي�شدد  الفخرية ملن يراه  اأن ينح رئا�شة املركز 

ال�شرتاك.

مادة - 13 -
حتدد الالئحة الداخلية للمركز فئات ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك ال�شنوي لأنواع الع�شوية وكذا 
العمومية  اجلمعية  وتعتمده  الدارة  جمل�س  يراه  ملا  طبقا  وذلك  العفاء  وحالت  حت�شيلها  طريقة 

والوزارة.

�لف�سل �لثالث
�إجر�ء�ت ك�ْسب �لع�سوية وو�جبات وحقوق �الأع�ساء

مادة - 14 -
كل  وُتخَتم  الوزارة،  من  املعتمد  النموذج  وفق  الع�شوية  لقيد  خا�شًا  �شجاًل  املركز  اإدارة  مت�شك 
ع  �شفحة بخامت الوزارة وخامت املركز، و يثَبت بال�شجل ا�شم الع�شو، وبياناته، وتاريخ ا�شرتاكه، ويوقَّ

علية دوريًا من اأمني ال�شر، ومدير املركز مع اإثبات تاريخ ذلك.    
ويكون لكل ع�شو عامل رقم ع�شوية واحد فقط ل يجوز تغيريه، اأو تعديله مهما كانت الأ�شباب. 

مادة - 15 -
�إجر�ء�ت �لع�سوية:

ع�شوان  َيه  يزكِّ اأْن  على  لذلك،  املخ�ش�س  النموذج  على  املركز  اإدارة  اإلى  الع�شوية  طلب  م  يقدَّ
عامالن يكون قد م�شى على ع�شويتهما العاملة باملركز اأكرث من عام. وتدرج اأ�شماء طالبي الع�شوية 

بح�شب تواريخ تقدمي طلباتهم يف �شجل خا�س باملركز للرجوع اإليه وقت احلاجة.

مادة - 16 -
يعر�س طلب الع�شوية على جمل�س الإدارة يف اأول جل�شة ويخَطر طالب الع�شوية بقرار املجل�س، 
رين، واإل اعُترِب طلبه  م الطلب �شداد ر�ْشم اللتحاق وال�شرتاك املقرَّ ويف حالة القبول يجب على مقدِّ
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كاأن مل يكن.

مادة -17 -
مه بذلك  ملجل�س الإدارة احلق يف رْف�س اأيِّ طلب اأو تاأجيله وو�شعه يف �شجل النتظار واإخطار مقدِّ
مة باملوافقة اأو الرْف�س اأو التاأجيل  يف احلالتني مع ذكر الأ�شباب. على اأنه يتعنيَّ البت يف الطلبات املقدَّ
م الطلب بالنتيجة خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ تقدمي الطلب. ول يجوز النظر يف طلب  واإخطار مقدِّ
�ضروط  من  �ضرط  تَخلُّف  عن  ناجتًا  الرْف�س  يكن  ما مل  الرْف�س  تاريخ  من  �ضنة  بعد  اإال  ه  رْف�ضُ �ضبق 

الع�شوية فيعاد النظر يف الطلب بعد تاليف اأ�شباب الرْف�س.

مادة - 18 -
ملن �شدر قرار برْف�س ع�شويته احلق يف التظلُّم منه اإلى الإدارة املخت�شة خالل �شتني يومًا من 
ُيَبتَّ يف التظلُّم خالل �شتني يومًا من تاريخ تقديه، وُيعترَب  اأن  تاريخ اإخطاره بقرار الرْف�س، ويجب 

فوات هذه املدة دون رد مبثابة رْف�س �شمني للتظلُّم.
ْعن على القرار اأمام املحكمة الكربى املدنية خالل �شتني  مُه �شراحة اأو �شمنًا الطَّ وملن رُفِ�س تظلُّ

يومًا من تاريخ اإخطاره برْف�س تظلُّمه اأو من تاريخ اعتباره مرفو�شًا.

مادة - 19 -
و�جبات وحقوق �الأع�ساء:

يلتزم اأع�شاء املركز بالواجبات الآتية: 
 1. احترام ُنُظم المركز ولوائحه وتجنُّب كل ما ي�شر بكيانه اأو ي�شيء اإلى �شمعته.

 2. المحافظة على موجودات ومن�شاآت ومنقولت المركز ومالعبه.
رة.  3. ا�شتعمال َمرافق المركز ا�شتعماًل ح�شنًا وطبقًا للنُُّظم والمواعيد المقرَّ

 4. عدم ال�شتغال بالم�شائل ال�شيا�شية اأو الدينية.
 5. اللتـــزام بالنظام الأ�شا�شي للمركـــز واللوائح الداخلية وقرارات مجل�س الإدارة والجمعية العمومية 

وتوجيهات الم�شئولين به.
رة.  6. الوفاء باللتزامات المالية المقرَّ

 7. الم�شاهمة في ن�شاطات وبرامج المركز والتعاون مع اأع�شائه في تنفيذها.
 8. مراعاة النظام العام والآداب العامة اأثناء تواجده في المركز.

 9. عدم تناول الم�شروبات الروحية والُم�شِكرات داخل المركز والَمرافق التابعة له.
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ويتمتع الأع�شاء باحلقوق التالية: 
 1. الم�شاركة ومزاولة الأن�شطة المختلفة في ن�شاطات المركز.

رة وذل���ك بالن�ضبة للأع�ضاء  ���ح لرئا�ض���ة وع�ضوية مجل����س االإدارة ِوْفقًا لل�ض���روط المقرَّ  2. ح���ق التََّر�ضُّ
العاملين فقط.

 3. حق ح�شور الجمعية العمومية للمركز ومناق�شة المو�شوعات المدرجة في جدول الأعمال والت�شويت 
عليها وذلك بالن�شبة لالأع�شاء العاملين فقط.

رة.  4. دخول المركز في المواعيد المقرَّ
رة.  5. ا�شتعمال َمرافق المركز ومالعبه ومن�شاآته ِوْفقًا للنُُّظم والمواعيد المقرَّ

رها اإدارة المركز.  6. ا�ضطحاب الزوار بال�ضروط واالأو�ضاع التي تقرِّ

�لف�سل �لر�بع
اإ�شقاط الع�شوية واال�شتقالة 

مادة -20-
ت�شقط الع�شوية عن اأع�شاء املركز يف احلالت التالية: 

1. اإذا فقَد الع�ضو �ضرطًا من �ضروط الع�ضوية.
2. الوفاة.

3. اإذا تاأخ���ر الع�ضو عن �ضداد اال�ضتراك في موعد ا�ضتحقاقه لم���دة �ضتة اأ�ضهر ب�ضرط اإخطاره كتابيًا 
بموعد ال�شتحقاق.

4. اإذا ُحِكم على الع�شو في جريمة جنائية.
5. ف�ضل الع�ضو وفقًا لل�ضروط واالأحكام الواردة في هذا النظام واللئحة الداخلية للمركز.

ويتعي يف جميع االأحوال عر�س االأمر على جمل�س االإدارة الإ�ضدار قرار اإ�ضقاط الع�ضوية وُيخَطر 
الع�شو كتابيًا بذلك خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإ�شدار القرار، كما ُتخَطر الإدارة املعنية بالوزارة.

اإذا  اإلى الأع�شاء الذين �شقطت ع�شويتهم ب�شبب عدم �شداد ال�شرتاك  الع�شوية  اإعادة  ويجوز 
�ضددوا جميع املبالغ املتاأخرة. وُي�ضرَتط يف هذه احلالة �ضدور قرار من جمل�س االإدارة باإعادة الع�ضوية.

ُله حق التظلم الى الإدارة املخت�شة بالوزارة، وُيعترَب القرار ال�شادر يف  ر ف�شْ وللع�شو الذي تقرَّ
هذا ال�شاأن نهائيًا. ول يجوز للع�شو الذي اأُ�شِقطت ع�شويته ا�شرتداد اأية ر�شوم اأو ا�شرتاكات اأو تربعات 

مها للمركز نظري ع�شويته.  يكون قد قدَّ
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مادة -21-
م الع�شو طلب ال�شتقالة اإلى اأمني �شر املركز، والذي يحيله اإلى جمل�س الإدارة ليُبتَّ فيه ِوْفقًا  ُيقدِّ
لالأ�شباب الواردة به، وُيطاَلب الع�شو بت�شديد ال�شرتاكات املتاأخرة عليه اإْن ُوِجدت، واإل اعُترِب ذلك 

اإ�شقاطًا لع�شويته ولي�س ا�شتقالة. 

�لباب �لثاين
�جلمعية �لعمومية

تكوينها/ موعدها و�جر�ء�تها/ ن�سابها/ �خت�سا�ساتها
مادة - 22 -

دين ل�شرتاكاتهم والذين م�شت على  تتكون اجلمعية العمومية من الأع�شاء العاملني باملركز امل�شدِّ
ع�شويتهم العاملة �شتة اأ�شهر على الأقل حتى تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، فيما عدا النعقاد الأول 

للجمعية.

مادة - 23 -
ده جمل�س الإدارة خالل   جتتمع اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

دها الوزارة. الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية، ِوْفقًا لل�شوابط التي حتدِّ
د مبدة ل تقل عن خم�شة ع�شر يومًا،  ه الدعوة لالأع�شاء حل�شور الجتماع قبل املوعد املحدَّ  وتوجَّ
وذلك بخطاب اأو بطريق الن�شر يف جريدة يومية، ويف احلالتني يجب اأن يتم الإعالن  عن ذلك يف لوحة 
الإعالنات ويف اأكرث من مكان ظاهر يف مقر املركز. ويجب اأن يت�شمن الإعالن موعد ومكان انعقاد 
ه الدعوة  ن جدول الأعمال انتخاب جمل�س الإدارة يجب اأن ُتوجَّ اجلمعية وجدول الأعمال، واإذا ت�شمَّ

قبل موعد الجتماع مبدة ل تقل عن ع�شرين يومًا. 

مادة - 24 -
يحق لكل ع�شو من اأع�شاء اجلمعية العمومية ت�شلُّم �شورة من الأوراق التالية من مدير املركز:

1. جدول اأعمال الجتماع.
2. تقريـــر مجل�ـــس الإدارة عن حالة المركـــز من النواحي الماليـــة والإدارية والريا�شيـــة والجتماعية 

والثقافية عن ال�شنة المنتهية وخطة العمل للعام التالي.
3. الميزانية والح�شاب الختامي عن ال�شنة المالية المنتهية معتَمدًا من مراقب الح�شابات.

4. م�شروع ميزانية ال�شنة المالية المقبلة.
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د في النظام. مة في الموعد القانوني المحدَّ 5. المقترحات المقدَّ
ن جـــدول الأعمال  6. �شـــورة مـــن القائمـــة النهائية للمر�شحيـــن لمجل�س الإدارة في حـــال ما اإذا ت�شمَّ

انتخاب مجل�س الإدارة.
7. الم�شائل الأخرى المدرجة في جدول العمال.

مادة - 25 -
العمومية  انعقاد اجلمعية  باملركز قبل  الإعالنات  اأن يعر�س يف لوحة  الإدارة  يتعنيَّ على جمل�س 
الجتماع،  ح�شور  لهم  يحق  الذين  الأع�شاء  باأ�شماء  ك�شفًا  الأقل،  على  يومًا  ع�شر  بخم�شة  العادية 
عًا عليه من اأمني �شر املركز، وكذلك �شورة من الأوراق املذكورة يف املادة ال�شابقة، وك�شفًا باأ�شماء  موقَّ
حوا اأنف�شهم لرئا�شة اأو ع�شوية جمل�س الإدارة يف حالة ما اإذا كان جدول الأعمال  الأع�شاء الذين ر�شَّ

ن بند انتخاب جمل�س الإدارة اجلديد. يت�شمَّ

مادة - 26 -
يجب اإخطار الوزارة كتابة بكل اجتماع للجمعية العمومية وبجدول الأعمال وب�شورة من املرفقات، 
د لالجتماع  وك�شٍف باأ�شماء اأع�شاء اجلمعية العمومية الذين يحق لهم ح�شور الجتماع قبل املوعد املحدَّ

ن جدول الأعمال انتخاب جمل�س الإدارة. بخم�شة ع�شر يومًا على الأقل، وبثالثني يومًا اإذا ت�شمَّ
ويجوز للوزارة اأن تندب من تراه منا�شبًا لالإ�شراف على اإعداد اإجراءات اجلمعية العمومية وت�شيري 
عملها، وكذلك ح�شور الجتماع ملراقبة انعقادها، وللمندوب حق العرتا�س واإبداء املالحظات واإثبات 

ذلك يف املح�شر.
الوزارة ب�شورة من حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية خالل خم�شة ع�شر يومًا  اإبالغ  كما يجب 
عًا علية من رئي�س الجتماع ومدير  من تاريخ الجتماع على الأكرث، ويجب اأن يكون اأ�شل املح�شر موقَّ

املركز، واأع�شاء جلنة النتخابات والفرز يف حالة اإجراء انتخابات.

مادة - 27 -
يجوز دعوة اجلمعية العمومية اإلى اجتماع غري عادي بناًء على طلب م�شبق من الوزارة اأو جمل�س 
الإدارة اأو ثلث عدد الأع�شاء الذين لهم حق ح�شور اجلمعية العمومية، مع بيان الغر�س من الجتماع.

ه الدعوة قبل الجتماع مبدة ل تقل عن خم�شة ع�شر يومًا، فاإذا مل يقم املجل�س بدعوة اجلمعية  وتوجَّ
بناًء على طلب اأيٍّ من هذه اجلهات، جاز للوزارة اأْن تتويل دعوة اجلمعية العمومية على نفقة املركز، 

وتاأخذ الدعوة ال�شكل والإجراءات التي ن�س عليها هذا النظام.
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مادة - 28 - 
د لنعقادها وَجَب على  العمومية يف املوعد املحدَّ اإذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع اجلمعية 
جمل�س الإدارة اإخطار الأع�شاء ِوْفقًا لن�س املادة )23( من هذا النظام، واإبالغ الوزارة مبوعد الجتماع 
اجلديد قبل النعقاد مبدة ل تقل عن خم�شة ع�شر يومًا، على اأنه ل يجوز باأيِّ حال من الأحوال اإجراء 

اأيِّ تعديل يف جدول اأعمال الجتماع اأو املر�شحني ملجل�س الإدارة.
ن اجتماع اجلمعية العمومية بنَد انتخاب جمل�س اإدارة، ُي�شِدر الوزير قرارًا بتعيني مدير  واإذا ت�شمَّ

اأو جمل�س اإدارة موؤقت لأقرب جمعية عمومية.

مادة - 29 -
اإذا اجتمعت اجلمعية العمومية فعاًل، وحالت اأ�شباب دون اإمتام جدول الأعمال اعُترِب الجتماع 
يقوم  اأن  الإدارة، على  اأو جمل�س  العمومية  ده اجلمعية  اآخر حتدِّ اإلى موعد  وتوؤجل اجلل�شة  م�شتمرًا، 
قبل  اتُِّخذت  التي  القرارات  وُتعترَب  ال�شابقة.  باملادة  الواردة  بالإجراءات  باللتزام  الإدارة  جمل�س 

التاأجيل �شحيحة ونافذة.

مادة - 30 -
م�شاألة  ب�شوته يف  الإدلء  اأو  العمومية،  مناق�شات اجلمعية  ي�شرتك يف  اأن  املركز  لع�شو  يجوز  ل 
معرو�شة عليها، اإذا كانت له م�شلحة �شخ�شية مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف املو�شوع املطروح للمناق�شة 
اأو القرار با�شتثناء النتخابات، ول يجوز للجمعية العمومية اأن تنظر يف م�شائل غري مدرجة يف جدول 

الأعمال اإل مبوافقة الأغلبية املطلقة ملجموع عدد اأع�شاء اجلمعية العمومية.

مادة - 31 -
�شريًا  فيها  الت�شويت  فيكون  النتخابات  عدا  فيما  علنيًا  العمومية  اجلمعية  يف  الت�شويت  يكون 
وح�شوريًا، ول جتوز الإنابة يف عملية النتخابات. ويفوز يف انتخابات رئا�شة وع�شوية جمل�س الإدارة 
َمن يح�شل على اأكرث عدد من الأ�شوات ال�شحيحة، واإذا َت�شاوى فيها اثنان اأو اأكرث اأُجِريت القرعة 

بينهم لتحديد الفائز.
واإذا اقت�شر الرت�شيح ملن�شب الرئا�شة على �شخ�س واحد اأو مل يتقدم للرت�شيح لع�شوية جمل�س 
د له اأو مل يتبق اإل هذا العدد لأيِّ �شبب كان اأُعِلنت اأ�شماوؤهم فائزين بالتزكية. الإدارة اإل العدد املحدَّ

اأما اإذا كان عدد املر�شحني يزيد على ن�شف عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة املطلوب انتخابه، ويف 
ر انتخابه اأُعِلن فوزهم بالتزكية. ويجوز للوزير ا�شتكمال باقي العدد  ذات الوقت اأقل من العدد املقرَّ
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بالتعيني.

مادة - 32 -
اإذا مل توافق اجلمعية العمومية على اعتماد امليزانية واحل�شاب اخلتامي ُيعترَب ذلك مبثابة فقدان 
للثقة يف جمل�س الإدارة، ويف هذه احلالة يدعو جمل�س الإدارة القائم اجلمعية العمومية غري العادية 
جمل�س  اإ�ضقاط  يف  للنظر  وذلك  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  تاريخ  من  �ضهر  خلل  للنعقاد 
على  املوافقة  عدم  حالة  ويف  العادية.  غري  العمومية  اجلمعية  اأع�ضاء  ثلثي  موافقة  ب�ضرط  االإدارة، 

اإ�ضقاط جمل�س االإدارة ُيعتَب ذلك مبثابة اعتماد للميزانية واحل�ضاب اخلتامي.

مادة - 33 -
يراأ�س اجلمعية العمومية رئي�س جمل�س الإدارة اأو نائب الرئي�س، فاإذا مل يوجد اأحد منهما، يراأ�س 

اجلمعية اأمني ال�شر، فاإذا مل يوجد يراأ�س اجلمعية اأكرب اأع�شاء اجلمعية العمومية �شنًا.

مادة - 34 -
مل  فاإذا   ، لأع�شائها  املطلقة  الأغلبية  بح�شور  اإل  �شحيحًا  العمومية  اجلمعية   اجتماع  ُيعترَب  ل 
َل الجتماع اإلى جل�شة اأخرى تعقد خالل مدة اأقلها ثمانية اأيام واأق�شاها خم�شة  يكتمل هذا العدد اأُجِّ
ره جمل�س الإدارة يف خطاب الدعوة، ويكون الجتماع  ع�شر يومًا من تاريخ الجتماع الأول، تَبعًا ِلـما يقرِّ
القانوين  الن�شاب  يكتمل  فاذا مل  العمومية.   اأع�شاء اجلمعية  ُثُلث عدد  اإذا ح�شره  الثاين �شحيحًا 
ِلـما  تَبعًا  يومًا  ع�شر  خم�شة  واأق�شاها  �شاعة  اأقلها  مدة  خالل  تعقد  اأخرى  جل�شة  اإلى  الجتماع  ل  اأُجِّ
ده جمل�س الإدارة يف خطاب الدعوة. ويكون النعقاد يف هذه احلالة �شحيحًا اإذا ح�شره ع�شرة يف  يحدِّ
ن انتخاب  املائة من اأع�شاء اجلمعية العمومية. فاإذا مل تتوفر هذه الن�شبة وكان جدول الأعمال يت�شمَّ
جمل�س الإدارة يقوم الوزير  بتعيني مدير اأو جمل�س اإدارة موؤقت للمركز حلني اجتماع اجلمعية العمومية 

القادمة يف موعدها القانوين وانتخاب جمل�س الإدارة.

مادة - 35 -
ح  يرجَّ الأ�شوات  ت�شاوت  فاذا  احلا�شرين،  اأ�شوات  باأغلبية  العمومية  اجلمعية  قرارات  ت�شدر 
اجلانب الذي فيه الرئي�س، ومع ذلك ُي�ضرَتط ل�ضحة القرارات اأغلبية ثلثي اأع�ضاء اجلمعية العمومية 
غري العادية فيما يخت�س باإ�ضقاط الع�ضوية عن اأع�ضاء جمل�س االإدارة او اإدماج املركز يف هيئة اأخرى 

اأو تقرير حلِّه.
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ذ اإجراءات اإدماج املركز يف هيئة اأخرى اأو حلِّه اإل بعد موافقة الوزير، مع ت�شمني القرار  ول تنفَّ
اإجراءات التنفيذ وما يرتتب عليها من اآثار.

مادة - 36 -
تخت�س اجلمعية العمومية العادية بنظر امل�شائل املدرجة يف جدول الأعمال، وعلى الأخ�س ما يلي: 

1. الت�شديق على مح�شر الجتماع ال�شابق.

2. النظر في تقرير مجل�س االإدارة عن اأعماله في ال�ضنة المنتهية وبرامج الن�ضاط وخطة العمل للعمل 
الجديد، وتقرير مراقب الح�شابات.

3. اعتمـــاد الميزانية والح�شـــاب الختامي لل�شنة الماليـــة المنتهية، وم�شروع الميزانيـــة لل�شنة المالية 
المقبلة.

4. انتخاب مجل�س الإدارة اأو �شْغل المراكز ال�شاغرة.

مة قبل اجتماع الجمعية العمومية باأ�شبوعين على الأقل. 5. النظر في القتراحات المقدَّ

6. الم�شائل الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

مادة - 37 -
تخت�س اجلمعية العمومية غري العادية بنظر امل�شائل الآتية: 

1. اإ�ضقاط الع�ضوية عن كل اأو بع�س اأع�ضاء مجل�س االإدارة.

2. اإبطال قرار اأو اأكثر من قرارات مجل�س الإدارة.

3. اإدمـــاج المركـــز في هيئة اأخرى ت�شابهه في الأغرا�ـــس اأو تقرير حلِّه، مع مراعاة حكم المادة )35( 
من الالئحة.

4. الم�شائل الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة التي تراها الجهة الداعية لالجتماع.

مادة -  38 - 
اأو  القانون،  لأحكام  باملخالفة  العمومية  اجلمعية  ُت�شِدره  قرار  اأيِّ  ببطالن  قرار  اإ�شدار  للوزير 

ذة له اأو لهذا النظام. القرارات املنفِّ
ويجوز للمركز الطعن على قرار الوزير اأمام املحكمة املخت�شة خالل �شتني يومًا من تاريخ �شدور 

القرار.
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 �لباب �لثالث
جمل�س �الإد�رة
�لف�سل �الأول

ح/ اإجراء االنتخابات �شُّ َ الت�شكيل/ اإجراءات و�شروط الترَّ
مادة - 39 -

اجلمعية  تنتخبهم  ع�شوًا   )........( وعدد  رئي�س  من  ن  مكوَّ اإدارة  جمل�س  املركز  �شئون  يدير 
العمومية من بني اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر.

مادة - 40 -
يجب األ يقل عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة عن خم�شة ول يزيد على اثني ع�شر ع�شوًا مَبن فيهم 

الرئي�س. ويتعنيَّ اأن يكون عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة حمددًا يف النظام الأ�شا�شي للمركز.

مادة - 41 -
مدة جمل�س الإدارة اأربع �شنوات ميالدية من تاريخ انتخابه، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو 

مددًا اأخرى.
مادة - 42 - 

نًا تاريخ فتح باب  د ميعاد النتخابات  بقرار من جمل�س الإدارة بعد موافقة الوزارة، مت�شمِّ يحدَّ
الرت�شيح وتاريخ غْلِقه، وُين�َشر هذا القرار يف جريدة يومية على الأقل  مع الإعالن عن ذلك يف اأكرث من 

د لإجراء النتخابات. مكان ظاهر يف مقر املركز ويف لوحة الإعالنات، وذلك قبل امليعاد املحدَّ

مادة - 43 -
يجب اأن يتوافر يف املر�ضح لرئا�ضة اأو ع�ضوية جمل�س االإدارة ال�ضروط التالية: 

1. اأن يكون بحريني الجن�شية متمتعًا بالحقوق المدنية.
2. اأن يكون من الأع�شاء العاملين بالمركز الذين م�شت على ع�شويتهم العاملة �شتة اأ�شهر على الأقل، 

وُتحت�َشب هذه المدة من تاريخ �شدور قرار مجل�س الإدارة بقبول الع�شوية العاملة.
ر للع�شو العامل، اأو يكون قد �شدر قرار باإعفائه من �شداد  دًا ال�شتراك ال�شنوي المقرَّ 3. اأن يكون م�شدِّ

ال�شتراك من مجل�س الإدارة. 
4. األ يكون من بين العاملين باأجر في مجالت التدريب اأو الإدارة الريا�شية.

5. اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة محمـــود ال�شيـــرة، واأل يكون قد �شدرت �شـــده اأية اأحـــكام مخلَّة بال�شرف 
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والأمانة.

مادة - 44 -
ن جمل�س االإدارة ثلثة اأع�ضاء من ال�ضباب ال يزيد عمرهم عن اأربعة وع�ضرين  ُي�ضرَتط اأن يت�ضمَّ
م عدد من ال�شباب اأقل من املطلوب  عامًا ميالديًا يوم غْلق باب الرت�شيح، بالإ�شافة اإلى امراأة، فاإذا تقدَّ
فازوا بالتزكية، واإذا مل يرت�شح اأحد من ال�شباب اأو املراأة على هذه املقاعد يتم ا�شتكمال هذا العدد 

بالنتخاب من بني املر�شحني.
ل درا�ضي حما�َضبي اأو يف اأحد  وُي�ضرَتط يف املر�ضح ملن�ضب االأمي املايل اأن يكون حا�ضًل على موؤهَّ

التخ�ش�شات املالية، اأو يتمتع بخربة يف املجال املحا�َشبي اأو املايل ِوْفقًا لالإفادة الدالَّة على ذلك.
وجُتَرى النتخابات على من�شب الرئي�س والأع�شاء ال�شباب واملراأة والأمني املايل مع باقي الأع�شاء 

يف وقت واحد وبطاقة انتخاب واحدة، على اأْن ُتبنيِّ البطاقة النتخابية كافة املراكز املطلوبة. 
كتابيًا  م طلبًا  يقدِّ اأْن  االإدارة  اأو ع�ضوية جمل�س  لرئا�ضة  نف�ضه  تر�ضيح  فيمن يرغب يف  وُي�ضرَتط 

َيه ع�شوان عامالن باملركز. بذلكْ  ُيزكِّ
وُت�شلَّم هذه الطلبات اإلى اأمني ال�شر باإي�شال معتَمد خالل اأ�شبوع من تاريخ الإعالن عن فتح باب 

الرت�شيح على الأكرث.

مادة - 45 -
ح يف املر�ضحي واإبلغ الوزارة بقائمة كاملة  �ضُّ َ على جمل�س االإدارة التحقق من توافر �ضروط الرتَّ

باأ�شمائهم ومالحظاته عنهم يف ظرف اأ�شبوع على الأكرث من تاريخ غْلق باب الرت�شيح.
رة  تقوم الوزارة باإعداد واعتماد القائمة النهائية للمر�ضحي بعد التاأكد من توافر ال�ضروط املقرَّ

واإر�شالها للمركز.
ح ما مل يكن هذا الن�شحاب كتابيًا وقبل خم�شة اأيام  �شُّ َ ول ُيعتد بان�شحاب اأيٍّ من املر�شحني من الرتَّ

على الأكرث من تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، مع مراعاة حكم املادة )28( من الالئحة. 

مادة - 46 -
ل يجوز اأن يكون املر�شح لع�شوية جمل�س الإدارة منتميًا لأية جمعية �شيا�شية اأو اأهلية، كما ل يجوز 
اجلْمع بني هذه الع�شوية وع�شوية جمل�س اإدارة اأية هيئة من الهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب 
والريا�ضة اإال مبوافقة الوزير. وُي�ضرَتط عدم وجود َتعاُر�س اأو َت�ضاُرب يف امل�ضالح بي الع�ضويتي، كما 

ل يجوز اجلْمع بني ع�شوية جمل�س الإدارة والعمل باأية وظيفة يف املركز باأجر اأو مكافاأة.
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مادة - 47 - 
ينتخب جمل�س االإدارة من بي اأع�ضائه مبجرد تكوينه نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�ضر، ورئي�ضًا للن�ضاط 

الثقايف واالجتماعي، ورئي�ضًا للن�ضاط الريا�ضي، ورئي�ضًا للجنة الن�ضائية.

مادة - 48 -
التي  ال�ضروط  لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغًا  للمركز  مديرًا  يعيِّ  اأن  االإدارة  ملجل�س  يجوز 
دها الوزارة، ويف حالة غيابه ينتدب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه َمن يتولى اأعماله فرتة غيابه   حتدِّ

�شريطه األ يتقا�شى هذا الع�شو اأية اأجور اأو مكافاآت مقابل ذلك.
ويجوز دعوة املدير حل�شور اجتماعات جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت فيها.

ول يجوز للمدير اأن ُيبا�شر اأي عمل خارج املركز مبقابل اأو بدون مقابل اإل بت�شريح من جمل�س 
الإدارة وموافقة الوزارة. 

مادة - 49 -
يبا�شر جمل�س الإدارة الخت�شا�شات وامل�شئوليات التالية:

1. اإدارة �شئون المركز وت�شريف اأموره في اإطار ال�شيا�شة العامة للوزارة.
2. توفير الفر�س لالأع�شاء لممار�شة ن�شاطهم الريا�شي والجتماعي والثقافي على اأكمل وجه.

3. العناي���ة بتنظي���م ن�ضاط اأبناء اأع�ضاء المرك���ز وتوجيههم واإقامة الم�ضابق���ات بينهم وغير ذلك من 
الأمور التي ت�شاعد على تن�شئتهم تن�شئة �شالحة.

4. البت في طلبات الع�شوية.
رة ِوْفقًا  م من الأع�شـــاء اأو �شدهم والف�شل فيها وتوقيع الجـــزاءات المقرَّ 5. بحـــث ال�شـــكاوى التي تقدَّ

لالئحة الداخلية وفي حدود اأحكام هذا النظام.
ـــع الالئحـــة الداخلية و غيرها من اللوائـــح والنُُّظم الكفيلة بتنظيم �شئـــون المركز من النواحي  6. و�شْ
َمن ُح�ْشن �شير العمل بالمركز   الإداريـــة والفنية والمالية، واإ�شدار القرارات والتعليمات التـــي ت�شْ
ومراقبة تنفيذها، على اأْن تعر�س هذه اللوائح والنُُّظم على الجمعية العمومية للموافقة عليها. ول 

ت�شري هذه اللوائح  والنُُّظم اإل بعد اعتمادها من ِقبل الوزارة.
7. ت�شكيـــل اللجـــان الدائمة اأو الموؤقتة لبحث وتنظيـــم �شئون واأن�شطة المركـــز المتنوعة �شواًء من بين 

اأع�شاء المجل�س اأو اأع�شاء المركز، ويجوز ال�شتعانة في ذلك بخبراء من خارج المركز.
8. اعتماد قرارات المكتب التنفيذي.

9. الموافقة على العقود والتفاقيات التي تبَرم با�شم المركز.  
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تحديد الم�شرف الذي توَدع فيه اأموال المركز.  .10
دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية اإلى النعقاد وتنفيذ قراراتها.  .11

ع التقرير ال�ضنوي لنواحي الن�ضاط المتنوعة بالمركز وعْر�ضه على الجمعية العمومية. و�ضْ  .12
ها  ع م�شروع الميزانيـــة المقبلة تمهيدًا لعْر�شِ اإعـــداد الح�شـــاب الختامي عن ال�شنة المنتهية، وو�شْ  .13

على مراقب الح�شابات والجمعية العمومية.
ها على الجمعية العمومية. م من الع�شاء قبل عْر�شِ بحث المقترحات التي تقدَّ  .14

تعيين العامليـــن بالمركز وتقرير مرتباتهم وعالواتهم ومكافاآتهـــم، واتخاذ الإجراءات التاأديبية   .15
ِقَبلهم ِطبقًا لأحكام الالئحة الداخلية للمركز.

البتُّ في قبول ا�شتقالة اأع�شاء المجل�س.  .16
رة ف���ي المر�ضحين لع�ضوي���ة مجل�س االإدارة واإخط���ار الوزارة  ���ق م���ن توافر ال�ض���روط المقرَّ التََّحقُّ  .17

بمالحظاته عليهم.
ل يجوز لمجل�س الإدارة تفوي�س اخت�شا�شاته لأحد �شاغلي مجل�س الإدارة اأو غيرهم.  .18

19.  اإ�ضقاط الع�ضوية عن اأع�ضاء المركز.
اأية اخت�شا�شات اخرى من�شو�س عليها في هذا النظام.  .20

مادة - 50 -
اأمني  بناًء على دعوة ر�شمية من  الأقل  الإدارة اجتماعًا عاديًا مرة كل �شهر على  يجتمع جمل�س 
�شر املجل�س اأو من ينوب عنه قبل موعد الجتماع باأ�شبوع على الأقل، ويرَفق بالدعوة جدول الأعمال 

واملذكرات اخلا�شة به.
اأن يكون من  الأغلبية املطلقة لأع�شاء املجل�س، على  اإل بح�شور  ول تكون الجتماعات �شحيحة 

بينهم الرئي�س اأو نائب الرئي�س.
ح  يرجَّ الأ�شوات  ت�شاوت  فاإذا  احلا�شرين،  لأ�شوات  املطلقة  بالأغلبية  املجل�س  قرارات  وت�شُدر 

اجلانب الذي منه الرئي�س.

مادة - 51 -
يجب اإبالغ الوزارة قبل الجتماع باأ�شبوع على الأقل ب�شورة من الدعوة وموعد الجتماع وجدول 
اإبالغها ب�شورة من حم�شر اجتماع جمل�س الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من  العمال، كما يجب 
عًا من كافة اأع�شاء جمل�س الإدارة  تاريخ الجتماع على الأكرث، كما يجب اأن يكون اأ�شل املح�شر موقَّ
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احلا�شرين لالجتماع.

مادة - 52 -
يجوز دعوة املجل�س لجتماع طارئ تقت�شيه ال�شرورة بناًء على طلب الرئي�س اأو اأمني ال�شر اأو ُثُلث 
املادة  املبينة يف  الدعوة  توجيه  باإجراءات  الدعوة  تتقيد  ل  الوزير، ويف هذه احلالة  اأو  اأع�شائه  عدد 

)50( من هذا النظام.
كما يجوز للوزارة دعوة جمل�س الإدارة لالجتماع اإذا دعت ال�شرورة اإلى ذلك.

مادة - 53 -
اأو �شت جل�شات  متتالية  الإدارة ثالث جل�شات  اجتماعات جمل�س  يتغيب عن  الذي  الع�شو  ُيعترَب 
عة خالل العام الواحد بدون عذر كتابي يقبله املجل�س م�شتقياًل، وُيعترَب مركزه �شاغرًا، ويجب  متقطِّ

على جمل�س الإدارة اإخطار الوزارة بذلك.
مادة - 54 -

يتم  اآخر  �شبب  لأيِّ  اأو  الوفاة  اأو  بال�شتقالة  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  من  اأكرث  اأو  مركز  خال  اإذا 
بعد  الأ�شوات  اأكرث  على  اأجريت  انتخابات  اآخر  يف  احلائزين  الأع�شاء  اأو  بالع�شو  العدد  ا�شتكمال 
ه، ويختار املجل�س باقي املراكز  الأع�شاء املختارين. وي�شغل نائب الرئي�س من�شب الرئي�س يف حالة ُخُلوِّ
من بني اأع�شائه، فاإذا اعتذر الع�شو اأو اإذا مل يتواجد اأع�شاء حائزون على اأ�شوات، تظل هذه املراكز 

�شاغرة حتى موعد اجلمعية العمومية العادية ل�شتكمال جمل�س الإدارة بالنتخاب.

مادة - 55 -
اإذا اأ�شبح عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة ل يكفي لنعقاده �شحيحًا، ُي�شِدر الوزير قرارًا بتعيني مدير 

اأو جمل�س اإدارة موؤقت يدير املركز حلني اإجراء النتخابات.  

مادة - 56 -
ل من بني اأع�شائه مكتبًا تنفيذيًا على النحو التايل: ملجل�س الإدارة اأن ي�شكِّ

- الرئي�س، وفي حال اعتذاره يكون نائب الرئي�س رئي�شًا.
- اأمين ال�شر.

- الأمين المالي.
- ع�شوان من اأع�شاء مجل�س الإدارة يختارهما المجل�س في اأول اجتماع له.
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مادة - 57 -
اأن يكون منهم  اأغلبية االأع�ضاء ب�ضرط  اإذا ح�ضرها  التنفيذي �ضحيحة  تكون اجتماعات املكتب 
الرئي�س اأو نائبه، وت�شدر القرارات باأغلبية احلا�شرين، ويتعنيَّ عْر�س قراراته على جمل�س الإدارة يف 

اأول اجتماع له لعتمادها، ول ُتعترَب قراراته نهائية اإل بعد اعتمادها من جمل�س الإدارة. 

�لف�سل �لثاين
�خت�سا�سات رئي�س جمل�س �الإد�رة ونائب �لرئي�س

و�أمني �ل�سر و�الأمني �ملايل
مادة - 58 -

يبا�شر رئي�س جمل�س الإدارة الخت�شا�شات الآتية:
1. رئا�شـــة جل�شـــات الجمعية العموميـــة ومجل�س الإدارة والمكتـــب التنفيذي، وتكون لـــه رئا�شة اللجان 

الرئي�شية لأوجه الأن�شطة المختلفة بالمركز في حال ح�شوره.
2. تمثيل المركز اأمام الق�شاء والجهات الحكومية وغير الحكومية.

3. توقيع جميع العقود والتفاقيات التي تبَرم مع المركز، وذلك بعد اعتمادها من مجل�س الإدارة.
4. التوقيع مع الأمين المالي على اأذونات ال�شرف وال�شيكات.

ه مجل�س الإدارة. 5. التوقيع على الخطابات ال�شادرة من المركز ذات الطابع الخا�س الذي يقرُّ
6. دعوة  مجل�س الإدارة لجتماع طارئ .

ويتولى نائب الرئي�س جميع اخت�شا�شات الرئي�س يف حالـة غيابه.

مادة - 59 -
يبا�شر اأمني �شر املركز الخت�شا�شات الآتية:

1. توجيـــه الدعـــوة وعمل الترتيبات الالزمـــة لجتماعات الجمعية العمومية ومجل�ـــس الإدارة والمكتب 
التنفيـــذي وغيرها من اللجـــان وتحرير المحا�شر الخا�شة بها وت�شجيلهـــا بالدفاتر المعدة لذلك 

والتوقيع عليها مع رئي�س الجتماع.
2. تحريـــر جـــدول الأعمـــال و اإدراج الم�شائـــل التي يـــرى الرئي�س اإدخالهـــا في جدول اأعمـــال المكتب 
التنفيـــذي اأو مجل�ـــس الإدارة، والمو�شوعات التـــي يرى مجل�س الإدارة اإدراجهـــا في جدول اأعمال 

الجمعية العمومية.
3. تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجل�س الإدارة والمكتب التنفيذي.



العدد: 3356 – الخميس 8 مارس 2018

40

4. الإ�شراف على جميع اللجان الفنية والإدارية وهو بحكم من�شبه ع�شو فيها.
5. اإعداد تقرير �شنوي عن حالة المركز وعْر�شه على مجل�س الإدارة.

6. عْر�س طلبات الع�شوية على مجل�س الإدارة.
ره مجل�س الإدارة.  7. ِحْفظ �ُشلفة المركز الم�شتديمة ح�شبما يقرِّ

8. ِحْفظ الم�شتندات وال�شجالت والأختام بعهدته في مقر المركز.
اإعـــداد م�شـــروع ميزانية لل�شنـــة المالية المقبلة بالتعاون مـــع الأمين المالي وتقديمـــه اإلى مجل�س   .9

الإدارة.
التوقيـــع على جميع مكاتبات المركز، ماعدا المكاتبات التـــي يرى مجل�س الإدارة �شرورة توقيعها   .10

من رئي�س مجل�س الإدارة.
االإ�ض���راف على اأوج���ه ن�ضاط المركز، وتنفيذ التعليمات ال�ض���ادرة ب�ضاأنها، وفي حالة تعيين مدير   .11

للمركز يمار�س المدير كل هذه الخت�شا�شات تحت اإ�شراف اأمين ال�شر.
كل ما يكلفه بها مجل�س الإدارة من اخت�شا�شات تدخل في مجال عمل المركز.  .12

مادة -60 -
يبا�شر الأمني املايل الخت�شا�شات الآتية:

1- الإ�شـــراف علـــى تح�شيل جميع اإيـــرادات واأموال المركـــز واإيداعها في الم�شرف الـــذي به اأموال 
المركز.

ق من مطابقتها لبنود  2- تنفيـــذ قرارات مجل�س الإدارة والمكتب التنفيذي من الناحية المالية والتََّحقُّ
الميزانية والالئحة المالية.

3- التوقيع مع الرئي�س على اأذونات ال�شرف وال�شيكات.
4- الإ�شراف على ح�شابـــات المركز والمحافظة على م�شتندات الإيرادات والم�شروفات، وهو م�شئول 

د في الدفاتر. عن جميع البيانات الح�شابية التي ُتر�شَ
ع م�شروع الميزانية  اإعـــداد الح�شاب الختامي لل�شنة المنتهية، وال�شتراك مع اأميـــن ال�شر في و�شْ  -5 

لل�شنة المقبلة وتقديمها لمجل�س الإدارة.
 6- الإ�شـــراف على ِحْفظ ال�شجالت والدفاتر والم�شتندات المالية  وكل ما يت�شل بالناحية المالية من 

ُعَهد في مقر المركز.
 7- اعتماد �شرف مرتبات العاملين وفواتير الم�شتريات على اختالف اأنواعها، واأجور المياه والإنارة، 

وقيمة الإ�شالحات بح�شب ما هو وارد في ميزانية المركز المعتَمدة طبقًا لالئحة المالية.
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 8- تقديـــم تقريـــر كل ثالثة اأ�شهر لمجل�س الإدارة عن حالة المركـــز المالية، واإعداد التقرير ال�شنوي 
عنها وتقديمة لمجل�س الإدارة.

مادة - 61 -
كافة  عن  بالت�شامن  م�شئولني  اأع�شائه  جميع  ويكون  املركز،  �شئون  جميع  الإدارة  جمل�س  يتولى 

مة له. اأعماله طبقًا للقانون واللوائح املنظِّ
ومع عدم الخالل بامل�شئولية اجلنائية، يكون كل ع�شو من اأع�شاء جمل�س الإدارة واجلهاز الإداري 
اإذا كان من �شاأنها الإ�شرار  باملركز م�شئوًل م�شئولية ت�شامنية عن القرارات التي ُي�شِدرها املجل�س 

مب�شالح املركز اأو اأمواله.

�لف�سل �لثالث
زوال واإ�شقاط الع�شوية

مادة - 62 -
اأ- تزول الع�شوية عن ع�شو مجل�س الإدارة في الأحوال التالية: 

1 - الوفاة.
2 - اال�ضتقالة ب�ضرط قبولها من مجل�س االإدارة.

3 - انتهاء مدة مجل�س الإدارة .
الأماكن  �َشْغل  نحو  القانونية  الإجراءات  واتخاذ  الوزارة  باإخطار  الإدارة  جمل�س  يقوم  اأن  على 

ال�شاغرة ِوْفقًا لأحكام هذا النظام.
ب- ت�شقط الع�شوية عن ع�شو مجل�س الإدارة في الأحوال التالية: 

 1 - اإذا فقَد اأهليته القانونية. 
 2 - اإذا �شدر �شده حكم في جناية اأو جنحة مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة. 

ة   3 - اإذا �شدر �شده قرار تاأديبي من جهة حكومية اأو هيئة اأو موؤ�ش�شة عامة لأ�شباب ما�شَّ
الجتماعية  اأو  الريا�شية  الهيئات  اإحدى  من  ع�شويته  �شقطت  اأو  الأمانة،  اأو  بال�شرف 

لأ�شباب تَم�سُّ ال�شرف و الأمانة اأو ُح�ْشن ال�شمعة.
جدير  غير  يجعله  مما  �شمعته  اإلــى  وت�شيء  المركز  كرامة  تَم�سُّ  اعماًل  ارتكب  اإذا   -  4  

بالع�شوية.
ح لع�ضوية مجل�س االإدارة.  5 - اإذا فقَد �ضرطًا من �ضروط التََّر�ضُّ

 وتكون اإجراءات النظر يف اإ�ضقاط الع�ضوية بناًء على طلب: 
1( ُثُلث عدد اأع�شاء مجل�س الإدارة. 
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2( ُثُلث عدد اأع�شاء الجمعية العمومية. 
3( الوزارة.  

اجلمعية  اأع�ضاء  ثلثي  مبوافقة  الع�ضوية  اإ�ضقاط  قرار  يكون  اأن  يجب  احلاالت  هذه  جميع  ويف 
العمومية غري العادية، ِوْفقًا حلكم املادة )37( من هذا النظام. 

مادة - 63 -
يجوز الأع�ضاء اجلمعية العمومية للمركز اأن يطالبوا باإ�ضقاط الع�ضوية عن اأع�ضاء جمل�س االإدارة 
كلهم اأو بع�ضهم لفْقد الثقة. وُي�ضرَتط ل�ضحة هذا الطلب اأْن يتقدم به ربع عدد االأع�ضاء، واأْن يت�ضمن 

الأ�شباب التي ي�شتندون اإليها بو�شوح.
ويجب على جمل�س الإدارة يف هذه احلالة اأن يتخذ الإجراءات لعْقد اجلمعية العمومية غري العادية 
د جاز   يف ظرف اأ�شبوعني من تاريخ تقدمي الطلب اإليه، فاإذا مل يقم بهذه الإجراءات يف املوعد املحدَّ

للوزير دعوة اجلمعية العمومية غري العادية لالنعقاد.
ويكون اإ�ضقاط الع�ضوية  باأغلبية ثلثي عدد اأع�ضاء اجلمعية العمومية غري العادية. 

مادة - 64 -
ُحه مرة اأخرى   ر اإ�ضقاط ع�ضويته طبقًا للبند )ب( من املادة )62( ل يجوز َتَر�شُّ الع�ضو الذي يتقرَّ

لع�ضوية جمل�س االإدارة اإال اإذا  زالت عنه اأ�ضباب اإ�ضقاط الع�ضوية.

مادة - 65 -
للوزير وْقف ن�ضاط ع�ضو جمل�س االإدارة وتعليق ع�ضويته يف اأيٍّ من احلاالت االآتية: 

1 - اإذا ثبتـــت مخالفتـــه للقانـــون اأو الالئحة، لحين اتخاذ مجل�ـــس الإدارة اأو الجمعيـــة العمومية غير 
العادية قرارًا ب�شاأنه. 

2 - اإذا تمت اإحالته بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته في جناية اأو جنحة لحين �شدور حكم في الدعوى.
3 - اإذا توافرت ب�ضاأنه حالة من حاالت االإ�ضقاط الواردة بن�ضو�س هذا النظام لحين عْر�س اأمره على 

الجمعية العمومية غير العادية. 

هذا  يف  قانونًا  رة  املقرَّ �ضلحياته  جميع  ممار�ضة  وْقُف  الع�ضو  ن�ضاط  وْقِف  قرار  على  ويرتتب 
النظام.

مادة - 66 -
م  التقدُّ الرابعة  الدرجة  حتى  اأقاربهم  اأو  باملركز  والعاملني  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  على  ُيحَظر 
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بالذات اأو بالو�شاطة بعطاءات اأو عرو�س ل�شراء اأو بيع اأو تاأجري اأو توريد اأ�شناف للمركز، وي�شري هذا 
احلظر على الأقارب بامل�شاهرة حتى الدرجة الرابعة.                    

�لباب �لر�بع
مالية �ملركز

�ال�سرت�كات و�لتربعات ومو�رد �ملركز
مادة - 67 -

يجب اأن تكون للمركز ميزانية �شنوية، وتبداأ ال�شنة املالية للمركز من اأول �شهر يناير وتنتهي اآخر 
�شهر دي�شمرب من كل عام. وعلى املركز اأن يقدم تقريرًا ماليًا دوريًا للوزارة كل �شتة اأ�شهر.

مادة - 68 -
رة لكل  دة وح�شب الفئات املقرَّ يتعنيَّ على كل ع�شو اأن ي�شدد ال�شرتاك ال�شنوي يف املواعيد املحدَّ

نوع من اأنواع الع�شوية. 
د الالئحة املالية مواعيد وطريقة حت�شيل ال�شرتاكات والإجراءات التي ُتتَّبع يف ذلك، واأحوال  حتدِّ
الإعفاء منها، وت�شدد ال�شرتاكات باإي�شالت م�شل�شلة، على اأن ُيخَتم كل اإي�شال بخامَت املركز، والإدارة 

املخت�شة.
مادة -69-

تتكون املوارد املالية للمركز من: 
1 - ر�شوم اللتحاق وال�شتراكات بح�شب الفئات المحددة بالالئحة المالية.

2 - ح�شيلة اإيرادات المباريات، والحفالت، والإعالنات، واإيجار من�شاآت ومالعب المركز التي توافق 
على اإقامتها الوزارة طبقًا لل�ضروط واالأو�ضاع التي تقررها.  

3 - التبرع���ات والهبات والو�ضايا التي يقبلها مجل�س االإدارة ب�ض���رط الموافقة الم�ضبقة والمكتوبة من 
الوزارة عليها.

4 - المخ�ش�شات والإعانات التي تقررها الوزارة.
5 - عائد ا�شتثمار اأموال المركز التي توافق الوزارة على ا�شتثمارها.

6 - ما قد يمكن الح�شول عليه من اأوجه الإيرادات الأخرى التي توافق عليها الوزارة.

مادة - 70 -
اأحد  لدى  املركز  با�شم  ح�شاب  فتح  على  واملكتوبة  امل�شبقة  الوزارة  موافقة  على  احل�شول  يجب 
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النقدية  املركز  اأموال  تودع  اأن  على  املركزي،  البحرين  لدى م�شرف  واملعتَمدة  بالبحرين  امل�شارف 
با�شمه يف هذا احل�شاب، ول يجوز فتح اأية ح�شابات اأخرى اأو نقلها اأو تغيريها اأو اإجراء اأي تغيري علي 

احل�شاب اإل بعد املوافقة الكتابية امل�شبقة من الوزارة على ذلك.

مادة - 71 -
ل يجوز للمركز الدخول يف مراهنات اأو م�شاربات مالية، كما ل يجوز له اأن ُينِفق اأمواله يف غري 
الأغرا�س التي اأن�شئ من اأجلها. وله اأن ي�شتغل فائ�س اإيراداته اأو عائد ا�شتثمار جزء من اأمواله الثابتة 
قة للربح، على األ يوؤثر ذلك على اأهدافه ون�شاطه، وذلك  اأو املنقولة ل�شمان مورد ثابت يف اأعمال حمقِّ

ب�ضرط احل�ضول م�ضبقًا على موافقة كتابية من الوزارة.
اإل بعد  اأو ا�شتثمار �شيء من ذلك  اأو تاأجري  اأرا�ٍس  اأو  اأو �شراء عقارات  كما ل يجوز للمركز بيع 

موافقة كتابية م�شبقة من الوزارة.

مادة - 72 -
يراجع ح�شابات املركز اإذا جتاوزت م�شروفاته اأو اإيراداته خم�شة  اآلف دينار مراقب ح�شابات 
قانوين تختاره اجلمعية العمومية، وملراقب احل�شابات اأن يبدَي مالحظاته على �شئون املركز املالية اإلى 
د اجلمعية العمومية املكافاأة  جمل�س الإدارة يف اأيِّ اجتماع من اجتماعاته كلما راأى ذلك �شروريًا. وحتدَّ

ال�شنوية ملراقب احل�شابات.
مادة - 73 -

ل ُيَنح اأع�شاء جمل�س الإدارة ة رواتب اأو مكافاآت عن الأعمال املعهود اإليهم بها ب�شفتهم هذه، 
وها للمركز يف الداخل اأو اخلارج. ويجوز لهم ا�شرتداد م�شاريف النتقالت والإقامة الفعلية ملهام اأدَّ

مادة - 74 -
والو�شايا  والتربعات  والهبات  واملنقولة  الثابتة  واملمتلكات  ال�شرتاكات  فيها  مبا  املركز  اأموال 

وغريها تعترب اأمواًل عامة ولي�س لأع�شاء املركز اأية حقوق عليها عند تقرير حل املركز وت�شفيته.

�لباب �خلام�س
تنظيم �ل�سئون �لفنية و�الإد�رية و�ملالية للمركز

مادة - 75 -
ي�شع جمل�س الإدارة ما يراه من لوائح ونظم، وخا�شة اللوائح والنُُّظم التالية لتنظيم اأعمال املركز 
الفنية والإدارية واملالية ِوْفقًا ِلـما يراه منا�شبًا، ومبا ل يتعار�س مع القانون واأحكام هذا النظام. وعليه 
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اأْن يعر�س هذه اللوائح على اجلمعية العمومية للموافقة عليها، ول ت�شري هذه اللوائح والنُُّظم اإل بعد 
اعتماد الوزارة لها.

�أوال - �لالئحة �لد�خلية:
وتت�شمن امل�شائل التنفيذية الالزمة لتحقيق اأغرا�س املركز واأهدافه. وخا�شة العنا�شر الأ�شا�شية 

التالية:
1 - مواعيد فتح المركز وغلقه.

2 - قواعد اإجراءات ح�شور الزوار للمركز.
3 - قواعد ا�شتخدام مرافق المركز ومالعبه.

4 - قواعد اإجراءات عقد واإدارة الجمعية العمومية ومجل�س الإدارة.
5 - قواعد تنظيم �شجالت المركز والدفاتر والمحفوظات.

6 - نظـــام الموظفيـــن والعمال وغير ذلـــك من القواعد والنظم والمبـــادئ الالزمة ل�شمان �شير 
العمل بالمركز.

ثانيا: �لالئحة �لمالية: 
وتت�شمن العنا�شر الآتية: 

1 - ممتلكات المركز الثابتة والمنقولة.
2 - نظام تح�شيل الإيرادات و�شرف العتمادات المدرجة في ميزانية المركز.

3 - �شلطات تجاُوز البنود وفْتح العتمادات.
َلف الم�شتديمة والموؤقتة. 4 - ال�شُّ

5 - اإجراءات الم�شتريات والمخازن والجْرد ال�شنوي.
6 - نظام ال�شجالت المالية وِحْفظ الم�شتندات والدفاتر.

7 - طريقة اعتماد م�شروع الميزانية.
8 - تحديد فئات ال�شتراكات ال�شنوية والر�شوم لكل نوع من اأنواع الع�شوية وطريقة تح�شيلها واأحوال 
الإعفاء من ر�شوم اللتحاق اأو ال�شتراك، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنواحي المالية بالمركز.

ثالثاً: دليل �لبر�مج: 
ويت�شمن العنا�شر الأ�شا�شية التالية: 

1 - تعريف البرامج وماهيتها.
2 - اأهداف البرامج.

3 - اأنواع البرامج.
4 - مجالت البرامج.
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5 - م�ضرفو البرامج )التعيين، وال�ضروط والموا�ضفات، الم�ضئوليات والمهام، العلقة مع مدير المركز 
ومجل�س الإدارة والأع�شاء(.

ع وتنفيذ البرامج. 6 ــ الأ�ش�س التي ُتراعى عند و�شْ
7 - و�شائل واآليات تنفيذ البرامج.

8 - الخطة ال�شنوية ومراحلها ومحتوياتها.

ر�بعاً: �لالئحة �ل�سحية:
وت�شمل قواعد ال�شحة العامة والوقاية التي ُتطبق يف املركز.

مادة - 76 -
ُيعمل باللوائح التي ي�شعها املركز من تاريخ اعتماد الوزارة لها، ول ي�شري اأيُّ تعديل لهذه اللوائح 

اإل بعد اعتماده من الوزارة.

مادة - 77 -
يحتفظ جمل�س الإدارة يف مقر املركز بال�شجالت والدفاتر الآتية: 

1 - �شجل قيد الأع�شاء مبين به ا�شم كل ع�شو ولقبه وجن�شيته ومهنته وتاريخ ميالده وتاريخ قبوله في 
الع�شوية ورقمه ال�شكاني.

ع المحا�شر من الرئي�س واأمين ال�شر  2 - �شجل تدون فيه محا�شر اجتماعات مجل�س الإدارة على اأن توقَّ
العام.

3 - �شجل تدون فيه محا�شر اجتماعات الجمعية العمومية.
4 - دفتر قيد الإيرادات والم�شروفات.

5 - دفتر ح�شاب البنك.
لفة الم�شتديمة. 6 - دفتر ح�شاب ال�شُّ

7 - دفتر قيد ال�شتراكات ور�شوم القيد.
8 - �شجـــل قيـــد العقارات والمنقولت وغيرها من الُعَهد الم�شتديمة التي يملكها المركز، على اأن ُيثَبت 
فـــي هذا ال�شجـــل و�شف مخت�شر لكل منها وثمـــن �شرائها وتاريخ ال�شراء والمـــكان الموجودة فيه 
وا�شم ال�شخ�س الذي في ُعهدته و�شفته وعنوانه، كما ُيثَبت في ال�شجل اأيُّ تغيير يطراأ على حالتها.

وملجل�س الإدارة اإذا لزم الأمر اإ�شافة بيانات اأخرى اإلى النماذج امل�شار اليها.
كما يجوز للمجل�س اأن ين�شئ �شجالت ودفاتر اأخرى مما قد تتطلبه احتياجات العمل باملركز.
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م كل �ضفحة من �ضفحاتها  وُي�ضرَتط قبل البدء يف العمل بال�ضجلت والدفاتر امل�ضار اإليها ان ُترقَّ
ثة اأوًل  باأرقام م�شل�شله واأن ُتختم بخامت املركز، ويجب اأن تكون جميع ال�شجالت والدفاتر وامللفات حمدَّ

باأول.

�لباب �ل�ساد�س
�ل�سكاوى و�لعقوبات

مادة - 78 -
يقدم اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو الى اأمني �شر املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع 
الت�شرف يف  بنتيجة  ال�شاكي  واإبالغ  تاريخ تقديها،  اأ�شبوع من  والبت فيها يف ظرف  ال�شاكي  اأقوال 

�شكواه.
ف اأمني ال�شر يف �شكواه فله اأن يطلب عر�س الأمر على جمل�س  واإذا مل يوافق الع�شو على ت�شرُّ
الإدارة، على اأن ُيخَطر بالنتيجة بعد بحثها مبعرفة املكتب التنفيذي، عقب اجتماع املجل�س باأ�شبوع على 
الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي لإبداء وجهة نظره يف هذه 

ال�شكوى.
مادة - 79 -

يتعنيَّ على الأع�شاء احرتام نظام املركز وقرارات جمل�س الإدارة والتعليمات التي ُي�شِدرها، فاإذا 
خالف اأيُّ ع�شو اأحكام هذا النظام اأو قرارات جمل�س الإدارة اأو وقع منه ما ي�س نظام املركز اأو �شمعة 

الع�شو �شواًء كان ذلك داخل املركز اأو خارجه جاز توقيع اإحدى العقوبات الآتية عليه:
1-  لْفُت نظر.

2- الإنذار.

3- االإيقاف عن مزاولة الن�ضاط لمدة اأق�ضاها �ضتة اأ�ضهر.

4- اإيقـــاف الع�شـــو موؤقتًا عن مبا�شرة حقوقـــه المن�شو�س عليها في هذا النظـــام  لمدة اأق�شاها �شتة 
اأ�شهر.

5- الحرمان من دخول المركز لمدة اأق�شاها �شتة اأ�شهر.

6- اإ�ضقاط الع�ضوية نهائيًا.

مادة -80 -
ت�شدر قرارات جمل�س الإدارة بتوقيع العقوبات اخلم�س الأولى املبينة يف املادة ال�شابقة بالأغلبية 
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اأرباع  توقيعها موافقة ثلثة  فُي�ضرَتط يف  نهائيًا  الع�ضوية  اإ�ضقاط  اأما  املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين، 
اأع�شاء جمل�س الإدارة على الأقل.

مادة - 81  -
ل يجوز توقيع اأية عقوبة من العقوبات الواردة يف املادة )79( اإل بعد �شماع اأقوال الع�شو املخالف 
مة ِقَبَله بخطاب م�شجل قبل ميعاد  وحتقيق دفاعه، وُيطَلب من الع�شو احل�شور وحتقيق ال�شكوى املقدَّ
ال�شكوى  القرار يف  ي�شدر  امتناعه عن احل�شور  الأقل، ويف حاله  اأيام على  بع�شرة  دة  املحدَّ اجلل�شة 
غيابيًا. ويجوز للع�شو يف حالة اإدانته واحلكم عليه باإحدى العقوبات املذكورة يف املادة )79( اإن يتظلَّم 
تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  خالل  م�شجل  بخطاب  القرار  هذا  من  بالوزارة  املخت�شة  الإدارة  لدى 

اإخطاره . 
مادة - 82 -

ويجوز ملجل�س الإدارة يف حال ما اإذا احتاج الأمر اإلى بع�س الوقت لإمتام التحقيق مع الع�شو اأن 
يتخذ قرارًا باإيقاف ع�شويته كاإجراء حَتفُّظي احتياطي على األ تتجاوز مدة هذا الإيقاف الحتياطي 
باأقواله بعد  الإدلء  الع�شو عن  امتنع  اإذا  اأق�شى  �شهر   الإيقاف بحد  اأ�شبوعني، ويجوز جتديد مدة 

اتخاذ اإجراءات ا�شتدعائه طبقًا لهذا النظام.
مادة - 83 -

يجوز للع�ضو ال�ضادر �ضده قرار باإ�ضقاط الع�ضوية اأن يلتم�س من جمل�س االإدارة اإعادة النظر يف 
اأمره بعد �شتة اأ�شهر من تاريخ �شدور القرار، كما يجوز لع�شرين ع�شوًا من الأع�شاء الذين لهم حق 

ح�شور اجلمعية العمومية اأن يطلبوا بحث هذا القرار يف اأول جمعية عمومية.

مادة - 84 -
اأع�شاء املركز م�شئولون عما يقع منهم اأو ممن يرافقهم من اأخطاء اأحَدثت تلفيَّات لأمالك املركز 

دها جمل�س الإدارة مقابل ذلك. وحمتوياته، ويلتزمون بدفع التعوي�شات التي يحدِّ

�لباب �ل�سابع 
�لهيئات �ل�سبابية

مادة - 85 -
ت�شري على الهيئات ال�شبابية كافة اأحكام هذه الالئحة مبا ل يتعار�س مع طبيعتها، والغر�س من 

اإن�شائها، مع مراعاة الأحكام الواردة يف هذا الباب.
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مادة - 86 -
د بالهيئات ال�شبابية كل هيئة تربوية ذات نفع عام، تهدف اإلى رعاية الن�سء وال�شباب، وت�شهم  ُيق�شَ
يف التنمية ال�شاملة لهم، وتاأهيلهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وبدنيًا واجتماعيًا واقت�شاديًا، ومتكينهم من 
امل�شاركة الفاعلة با�شتثمار وقت فراغهم يف ممار�شة خمتلف الأن�شطة الثقافية والجتماعية والريا�شية 
وال�شبابية الوطنية، وغر�س روح املواَطنة والنتماء وتعزيز الهوية البحرينية يف نفو�س ال�شباب، وت�شعى 

ل امل�شئولية يف اإطار القانون وال�شيا�شة العامة للمملكة. لإك�شابهم املهارات التي تكفل حتمُّ
تهدف هيئات رعاية ال�شباب ب�شفه عامة اإلى حتقيق الأغرا�س الآتية:

1 - تنمية قدرات ال�شباب البدنية والثقافية والتطوعية بما يتفق مع اأعراف المجتمع وعاداته. 
2 - �شقل ال�شباب بالمهارات المختلفة التي تمكنه من الإ�شهام الإيجابي في نه�شة المجتمع. 

3 - رعاية النابغين من ال�شباب في مختلف المجالت. 
4 - توفيـــر الإمكانيـــات الالزمة لل�شباب التي تمكنهم من ممار�شة الهوايـــات وا�شتثمار اأوقات فراغهم 

ب�شورة تتفق مع اأهداف وقيم المجتمع. 
5 - دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة. 

6 - اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في البعثات الدولية وبرامج ال�شباب في الدول 
الأخرى. 

7 - حث ال�شباب على تنفيذ البرامج التي ت�شون تقاليد المجتمع وتحافظ على وحدته واحترام قوانين 
وُنُظم المملكة واللتزام بها.

8 - حمايـــة ال�شبـــاب مـــن مختلف التيـــارات المتطرفة والهدامة دينيـــًا و�شيا�شيًا، ودعـــم وتاأ�شيل قيم 
النتماء الوطني.

9 - حث ال�شباب على الم�شاركة في الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع والبيئة وال�شحة.
10- حـــث ال�شبـــاب على تقديـــم الأفـــكار والقتراحات والمبـــادرات التـــي ت�شاعد علـــى النهو�س بهم 

وبالمجتمع. 

م��ادة - 87 -  
تتولى حركة بيوت ال�شباب يف مملكة البحرين هيئة ت�شمى جمعية بيوت ال�شباب تهدف اإلى اإن�شاء 
التعاون  لتحقيق  الربامج  واإعداد  �شفرهم،  اأثناء  ال�شباب  فيها  ينزل  منا�شبة  واأماكن  بيوت  وتوفري 
والتعارف فيما بينهم وبني �شباب الدول الأخرى، وت�شجيعهم على الرتحال واإثارة اهتمامهم بدرا�شة 
البيئة وعمل البحوث العلمية، وتدريبهم على العتماد على النف�س والنظام والطاعة والعمل على روح 
اجلماعة وامل�شاركة يف اأعمال اخلدمة العامة.                                                                                                    
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مادة - 88 -
 ، ال�شباب يف مملكة  بيوت  فنيًا عن حركة  امل�شئولة  الوحيدة  الهيئة  ال�شباب  بيوت  ُتعتَبـر جمعية 
د لئحة النظام الأ�شا�شي للجمعية التي ت�شعها الوزارة  وذلك يف حدود القواعد والنُُّظم الدولية.، وحتدِّ
طريقة تكوينها واإدارتها واخت�شا�شاتها ومواردها املالية واأوجه ال�شرف منها وو�شائل الرقابة عليها 
وغري ذلك من الأمور املتعلقة بها مبا ل يتعار�س مع اأحكام هذه الالئحة، واأية قوانني دولية تنظم عمل 

هذه الهيئة.   

م��ادة - 89 -
   اجلوالة حركة �شبابية تربوية تطوعية، هدفها تنمية ال�شباب بدنيًا وثقافيًا وخلقيًا واإعدادهم 
كمواطنني �شاحلني متحلِّني بامل�شئولية، وقادرين على النهو�س مبجتمعهم واإ�شعاد اأنف�شهم والآخرين، 
وذلك من خالل اكت�شابهم املزيد من التجارب واخلربات والف�شائل والقيم والعادات احلميدة يف فرتة 

هامة من حياتهم؛ لتحقق النجاح يف احلياة. وتعد اجلوالة امتدادًا زمنيًا للحركة الك�شفية. 

مادة - 90 -
تهدف اجلوالة الى تنمية ودعم فكرة العمل العام التطوعي واخلدمة العامة، والندماج يف املجتمع، 

كما تعمل على حتقيق الأهداف الآتية:
1 - ت�شجيع ال�شباب على اتخاذ قراراتهم باأنف�شهم واأن يكونوا مواطنين متحملين لم�شئولياتهم. 

2 - ت�شجيـــع التنميـــة الذاتية لي�شتطيع ال�شـــاب اختيار نمط حياته وتحديد هويتـــه واكت�شاب المهارات 
وتكوين اتجاهاته الخا�شة. 

هة لتكوين ال�شداقات القوية الدائمة.  3 - توفير الفر�س للم�شاركة في الأن�شطة الجماعية الموجَّ
4 - اإ�شباع الحاجة اإلى ا�شتك�شاف الذات والحرية ال�شخ�شية داخل اإطار الم�شئولية الجماعية.

5 - تهيئة فر�س النمو الج�شماني والم�شاركة في الأن�شطة الخلوية. 
6 - توعية واإدراك ال�شباب بحاجات المجتمع والم�شاركة في تلبية تلك الحاجات والم�شاعدة في تنمية 

مجتمعاتهم. 
7 - توفير المناخ الذي يحقق تر�شيخ القيم على الأ�ش�س الروحية العميقة مع روح المرح.

تنفيذها وهيكلها  وو�شائل  اأهدافها  الوزارة  التي ت�شعها  للحركة  الأ�شا�شي  النظام  وحتدد لئحة 
واإدارتها واخت�شا�شاتها ومواردها املالية واأوجه ال�شرف منها وو�شائل الرقابة عليها وغري ذلك من 

الأمور املتعلقة بها مبا ل يتعار�س مع اأحكام هذه الالئحة.             



العدد: 3356 – الخميس 8 مارس 2018

51

مادة - 91 -  
يجوز اإن�شاء هيئات �شبابية اأخرى بقرار من الوزير.

�لباب �لثامن
�أحكام عامة
مادة - 92 -

يقت�شر دعم الوزارة للمركز على الربامج والفعاليات التي تراها مميزة وتخدم �شريحة كبرية 
من ال�شباب بعد اعتمادها 

مادة - 93  -
يعمل جمل�س الإدارة على خدمة املجتمع ال�شبابي ب�شفة عامة، وذلك من خالل تعاونه مع اجلهات 
للخطة  وِوْفقًا  للدولة،  العامة  ال�شيا�شة  حدود  يف  واخلا�شة  احلكومية  املحلية  واملوؤ�ش�شات  والهيئات 

والربامج التي ت�شعها الوزارة.
مادة - 94 -

ل يجوز للمركز عقد اتفاق مع اأفراد اأو هيئة اأجنبية يف الداخل اأو اخلارج اإل بعد احل�شول على 
موافقة كتابية م�شبقة من الوزارة، كما ل يجوز له اأن يتلقى اأمواًل من اأ�شخا�س اأو هيئات مقرها خارج 

البحرين اأو ير�شل �شيئًا مما ُذِكر اإل باإذن كتابي م�شبق من الوزارة.
اإل بعد املوافقة  مة منه  ل يجوز للمركز حت�شيل ر�شوم على اخلدمات والأن�شطة والربامج املقدَّ

الكتابية امل�شبقة من الوزارة بناًء على اأ�شباب جوهرية. 

مادة - 95 -
ل يجوز للمركز اأن يقوم باإن�شاء مبان اأو مالعب جديدة اأو ا�شتكمال املالعب القائمة اأو اإقامة اأية 

من�شاآت اإل بعد احل�شول على موافقة كتابية م�شبقة من الوزارة.

مادة - 96 -
اأو الإعالن  اأو الرتويج لها  اأو ال�شيا�شية،  ُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل الدينية 

عنها، كما ُيحَظر ان�شغال املركز اأو ا�شتغاله بغري الغر�س الذي اأن�شئ من اأجله.

مادة - 97 -
يتعيَّ على املركز قبل بداية كل �ضنة مالية تقدمي خطته التنفيذية للن�ضاط يف خمتلف املجاالت 
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للوزارة  لإقرارها يف املواعيد املقررة ِوْفَق �شيا�شتها، كما ت�شرف الوزارة فنيًا وماليًا واإداريًا على �شري 
اأعمال املركز واأن�شطته مبا يكفل تعاون املركز يف حتقيق اأهدافه ور�شالته، كما تعمل على تنظيم تبادل 
التدريبية  الدورات  وعقد  الأخرى  املراكز  وبني  بينه  اللقاءات  وكذلك  املتاحة،  بالإمكانيات  النتفاع 

الالزمة لإعداد القيادات املتخ�ش�شة والعمل على  �شقلهم و رفع م�شتواهم.

مادة - 98 -
يعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها الوزارة ويخ�شع لرقابتها، وتتناول هذه الرقابة 
وقرارات  الأ�شا�شي  والنظام  الالئحة  وهذه  للقانون  مطابقتها  من  ق  والتََّحقُّ املركز  اأعمال  فح�س 

اجلمعية العمومية، وتوجيهات الوزارة.
اإذا ثبت  �س له  ويجوز للوزارة جتميد ح�شابات املركز املالية لدى البنوك، ووْقف الدعم املخ�شَّ
والربامج  والأن�شطة  اخلدمات  تقدمي  على  قدرته  وعدم  الوزارة،  مع  املخت�شة  الإدارة  توا�شل  عدم 
اجلدية ذات النفع لالأع�شاء، اأو ان�شغالها بق�شايا بعيدة عن اأهداف املركز ال�شبابية التي تخدم قطاع 
ال�شباب والتي اأُن�ِشئ من اأجلها، كما يجوز للوزارة اخل�شم من الدعم املخ�ش�س للمركز لديها ل�شالح 

دين ثابت على املركز اأو دين م�شتَحق اعرتف به جمل�س الإدارة.

مادة - 99 -
هذه  اأو  القانون  ملخالفته  باطاًل  وقع  قد  الإدارة  انتخاب جمل�س  اأن  وقت  اأيِّ  للوزير يف  تبنيَّ  اإذا 
الالئحة اأو النظام الأ�شا�شي للمركز، كان له اإلغاء هذا النتخاب، ويف هذه احلالة تعاد النتخابات ِوْفقًا 

لإحكام النظام الأ�شا�شي للمركز خالل �شهر على الأكرث من تاريخ اإلغاء النتخاب.

مادة - 100 -
يجوز للوزير ت�شكيل جلنة من العاملني بالوزارة اأو املركز اأو من كليهما لإدارة انتخابات جمل�س 

الإدارة  بداية من التح�شري لالنتخابات والدعوة اإليها اإلى اإعالن نتيجة الفائزين.  

مادة - 101 - 
دة مديرًا اأو جمل�س اإدارة ب�شفه موؤقته يدير �شئون املركز،  للوزير اأن يعنيِّ بقرار م�شبَّب وملدة حمدَّ
الأحوال  الأ�شا�شي وهذه الالئحة، وذلك يف  النظام  الإدارة يف  رة ملجل�س  املقرَّ ويتولى الخت�شا�شات 

التالية:
ر لأيِّ �شبب تكملة  1 - اإذا اأ�شبـــح عدد اأع�شاء مجل�ـــس الإدارة غير كاف لنعقاده انعقادًا �شحيحًا وتعذَّ

الن�شاب القانوني.
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2 - اإذا لم ينعقد مجل�س الإدارة �شهرين متتاليين بدون عذر تقبله الوزارة.
3 - اإذا لم تنعقد الجمعية العمومية عامين متتاليين بدون عذر تقبله الوزارة.

4 - اإذا خالف مجل�س الإدارة القانون اأو هذه الالئحة.
5 - اإذا ارتكب المركز من المخالفات ما ي�شتوجب هذا الإجراء.

مادة - 102 -
دة  على املدير اأو جمل�س الإدارة اأن يدعو اجلمعية العمومية اإلى اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحدَّ
واأن  اإدارة جديد  ال�شابقة وذلك لنتخاب جمل�س  املادة  ِوْفقًا حلكم  الأقل  ب�شهر على  تعيينه  يف قرار 

اًل عن حالة املركز. يعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ
وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة 

برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة.

مادة - 103 -
للوزير اأن يقرر حرمان من تثُبت م�شئوليتهم من اأع�شاء جمل�س الإدارة القدمي عن وقوع املخالفات 
الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  اأو  املدير  حرمان  وكذلك  موؤقت،  اإدارة  جمل�س  اأو  مدير  تعيني  اإلى  ت  اأدَّ التي 
ح لع�شوية جمل�س  �شُّ َ املوؤقت اإذا ثُبت اإهمالهم يف اأداء عملهم خالل اإدارة الفرتة املوؤقتة للمركز من الرتَّ

الإدارة اجلديد ملدة اأق�شاها ثالث �شنوات.  

مادة - 104 -
اإدارة موؤقت  اأو جمل�س  اأو موظفيه يف حال �شدور قرار بتعيني مدير  ُيحَظر على جمل�س الإدارة 
الت�شرف يف اأيِّ �شاأن من �شئون املركز مبجرد اإبالغهم بقرار تعيني املدير اأو جمل�س الإدارة املوؤقت، 
وعليهم اأن يبادروا اإلى ت�شليم املدير اأو جمل�س الإدارة املوؤقت ح�شب الأحوال مبجرد تعيينه جميع اأموال 
املركز و�شجالته ودفاتره، وعلى جميع املوظفني يف املركز اأن يحافظوا على اإدارته وم�شتنداته واأمواله 

حتى يتم ت�شليمها اإلى املدير اأو املجل�س املوؤقت. 

مادة - 105 -
يجوز حل املركز اإجباريًا كما يجوز اإغالقه اإداريًا ب�شفه موؤقته ملدة ل تزيد على خم�شة واأربعني 

يومًا بقرار من الوزير، ويف احلالت التالية:
1 - اإذا ثبت عجز المركز عن تحقيق الأغرا�س التي اأن�شئ من اأجلها.
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دة له طبقًا لأهدافه. 2 - اإذا ت�شرف المركز في اأمواله في غير الأوجه المحدَّ
ر انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين. 3 - اإذا تعذَّ

4 - اإذا خرج المركز عن الهدف الأ�شا�شي الذي اأن�شئ من اأجله.
5 ــ  اإذا ارتكب المركز مخالفة ج�شيمة للقانون اأو خالف النظام العام اأو الآداب.

لهذا  املعد  ال�ضجل  ويقيَّد يف  م�ضجل  بخطاب  للمركز  املوؤقت  الغْلق  اأو  باحلل  قراره  الوزير  وُيبِلغ 
الغر�س بالوزارة وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

وللمركز ولكل ذي �شاأن الطعن يف قرار احلل اأو الغْلق املوؤقت اأمام املحكمة الكربى املدنية خالل 
خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وُيحَظر على اأع�ضاء املركز بعد حلِّه، كما ُيحَظر على القائمي باإدارته وموظفيه موا�ضلة ن�ضاط 
اأن ي�شرتك يف  اأيِّ �شخ�س  اأي�شًا على  اأمواله مبجرد علمهم بحلِّه، كما ُيحَظر  اأو الت�شرف يف  املركز 

ن�ضاط املركز بعد ن�ضر قرار احلل يف اجلريدة الر�ضمية.

مادة - 106 -
للوزير اأن يوقف تنفيذ اأيِّ قرار ي�شدر من الأجهزة القائمة على �شئون املركز يكون خمالفًا للقانون 

اأو هذه الالئحة اأو نظام املركز اأو النظام العام اأو الآداب.
وللمركز ولكل ذي �شاأن اأن يطعن يف قرار الوزير بوْقف التنفيذ اأمام املحكمة الكربى املدنية يف 

مدة اأق�شاها �شتون  يومًا من تاريخ اإبالغ املركز به.

مادة - 107 -
باأيِّ  يجوز  ول  لأع�شائه،  والجتماعية  ال�شحية  بالرعاية  الهتمام  باملركز  امل�شئولني  على  يجب 
حال من االأحوال ا�ضرتاك اأيُّ العب من اأع�ضائه يف اأيِّ ن�ضاط ريا�ضي اإال بعد �ضداد اال�ضرتاك ال�ضنوي 
ق من لياقته ال�شحية، ويجب التثبُّت من حالة الالعبني الطبية مرة واحدة على الأقل  للمركز والتََّحقُّ

كل عام، واأن تكون لكل لعب بطاقة �شحية.

مادة - 108 -
يجب على امل�شئولني باملركز دعم القيم اخللقية والدينية ومنع مزاولة األعاب املي�شر باأيِّ �شكل من 
رة باملركز، وُتعترَب خمالفة اأيِّ ع�شو لذلك  اأ�شكاله اأو بيع اأو تقدمي اأو تناول م�شروبات روحية اأو خمدِّ
ِله ِوْفقًا الأحكام  من املخالفات اجل�ضيمة التي ت�ضتوجب نظر جمل�س االإدارة يف اإ�ضقاط ع�ضويته وف�ضْ

هذا النظام.
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مادة - 109 -
ُيِعدُّ املركز مكانًا خا�شًا لالأع�شاء اأقل من ع�شر �شنوات تتوافر فيه و�شائل الت�شلية والراحة لهم 

من كافة النواحي.

مادة - 110 -
ُيحَظر ا�شتخدام اأو ا�شتثمار مرافق املركز اأو اإقامة معار�س اأيًا كان نوعها اأو التعاقد مع �شركات 
وِوْفقًا  الوزارة  من  م�شبقة  كتابية  مبوافقة  اإل  انتهائها  عقب  ال�شارية  التعاقدات  جتديد  اأو  اأفراد  اأو 

لل�شوابط الآتية:
1- اأال يوؤثر هذا اال�ضتخدام على ن�ضاط واأهداف المركز. 
2-األ يكون ذلك على ح�شاب ممار�شة الأن�شطة والبرامج. 

مادة -111 -
ُيحَظر على اأع�شاء جمال�س الإدارات تعيني الأقارب حتى الدرجة الرابعة ل�شْغل وظائف اأو اأعمال 

بالهيئات التي يديرونها، وي�شري هذا احلظر بذات �شروطه على الأقارب بامل�شاهرة.

مادة - 112 -
عند وجود لْب�س اأو غمو�س يف تف�شري ن�س من الن�شو�س الواردة يف هذه الالئحة فاإن الوزارة هي 

اجلهة املخت�شة بالتف�شري والإي�شاح، وعلى املركز اأن يرجع اإليها يف ذلك.    


